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مقدمه
در حال حاضر با در نظر گرفتن نرخ ارز  000444ریالی و تبعیت شرکتهای
باالدستی از آن ،شاهد هجوم تقاضا برای خرید محصوالت هستیم .بخشی از
تقاضا به علت کاهش قیمت است و تولیدکنندگان واقعی تقاضای خرید
محصوالت را دارند اما از سوی دیگر بخشی از واسطه گران با توجه به
انتظاراتی که از تحوالت آینده و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بوجود آمده است
اقدام به ثبت تقاضا و خرید محصوالت می نمایند.
در نتیجه این بخش از محصوالت خریداری شده به هدف واسطه گری در
آینده و یا صادرات ( قاچاق) به کشورهای همسایه است .بنابراین در ماههای
آینده با کاهش مواد اولیه در داخل کشور مواجه خواهیم شد که یا صادر شده
اند و یا در انبارهای واسطه گران احتکار شده است .از سوی دیگر موجودی
انبار شرکتهای تولیدکننده باالدستی نیز کاهش یافته و در صورت بروز
مشکل در تولید آنها بحران مواد اولیه بیشتر خواهد شد.
با توجه به مشکالت فوق در حال حاضر بازار از سمت تقاضا با بحران مواجه
است و بدین منظور نیاز است تا نسبت به جلوگیری از تقاضای کاذب اقدام
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نمود تا تولیدکنندگان واقعی بتوانند به فعالیت بپردازند.

محصوالت پلیمری
کاهش قیمتهای پایه بعد از تک نرخی شدن ارز سبب افزایش تقاضا در
بازار محصوالت گردید .در حوزه محصوالت پلیمری ،میزان تقاضا از 700.1
هزارتن در سه ماهه آغازین سال  7.31به  00378هزارتن تا پایان خردادماه
 7.31رسیده است .متوسط رقابت قیمتی محصوالت پلیمری از  708درصد
در سه ماهه ابتدایی سال  7.31به  508درصد در سه ماهه ابتدایی سال
 7.31افزایش داشته است.
عالوه بر پلی اتیلن ترفتاالت بطری که التهاب آن به علت قاچاق و صادرات
آن توسط صنایع پایین دستی به کشورهای همسایه است ،در ماههای آینده
با التهاب در گروه پلی اتیلن سنگین اکستروژن به علت عدم تامین کاتالیست
و در نهایت کاهش تولید و عرضه این محصول و همچنین در گروه پلی
پروپیلن نساجی به علت عدم تامین خوراک واحدهای باالدستی جهت تولید
مواد اولیه با التهاب بیشترمواجه خواهیم بود.
 oپی وی سی
معامالت پی وی سی از  11هزارتن در سه ماهه ابتدایی سال  7.31به 771
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هزارتن در سه ماهه ابتدایی سال  7.31رسیده است .در خردادماه 010880
تن پی وی سی عرضه شده است که تقریبا تمام آن مورد معامله قرارگرفته

است .از ابتدای سال  7.31تا کنون باالترین حجم معامالت پی وی سی در
خردادماه صورت گرفته است.
 oپلی اتیلن ترفتاالت بطری
پلی اتیلن ترفتاالت بطری مورد استفاده صنایع غذایی و روغن نباتی ،شوینده،
آرایشی و بهداشتی ،نوشابه سازی ،آب معدنی ،ماء الشعیر و  ...میباشد و تنها
توسط پتروشیمی تندگویان عرضه می-شود .این محصول دارای تقاضای
فصلی بوده و در ماههای ابتدایی سال بیش تر موردمصرف قرار می گیرد.
صادرات (قاچاق) این محصول توسط واسطهها به کشورهای همسایه عمده
مشکل بازار پلی اتیلن ترفتاالت بطری میباشد که سبب افزایش تقاضای
این محصول شده است.
خریداران پلی اتیلن ترفتاالت بطری به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول
مصرف کنندگان نهایی این محصول مانند تولیدکنندگان آبهای معدنی،
صنایع لبنی ،صنایع غذایی ،تولیدکنندگان نوشابه و ماءالشعیر ،تولیدکنندگان
لوازم آرایشی و بهداشتی و  ...که این شرکتها بخش کوچکی از نیاز خود را
با استفاده از دستگاههای تولید پریفرم در محل کارخانههای خود تامین می-
نمایند و بخش دیگری از نیاز خود را از واحدهای تولیدکننده پریفرم که دسته
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دوم مصرف کنندگان پلی اتیلن ترفتاالت بطری هستند خریدارای مینمایند.
بدین منظور نیاز است تا وزارت صنعت رابطه مناسب بین پریفرم سازها و

مصرف کنندگان نهایی بر اساس قرارداد بلندمدت فیمابین برقرار نماید .تا
پریفرم سازها بتوانند نسبت به برنامه ریزی تولید جهت تامین نیاز داخل و
تعهدات صادراتی خود اقدام نمایند.
در حال حاضر تقاضای شرکتهایی که در سال گذشته به دالیلی مختلف
اعم از واردات ،عدم نقدینگی کافی و  ...اقدام به خرید محصوالت در خارج از
بورس مینمودند با توجه به اختالف قیمت بین بورس و خارج از بورس ،به
تاالر منتقل شده است و در کنار تقاضای سفته بازی سبب افزایش تقاضا
شده است .در نتیجه طبق توافق صورت گرفته با وزارت صنعت،معدن،
تجارت خرید سال  7.31شرکتها مبنای سال  7.31قرار گرفت و سقف
رقابت تا  75درصد افزایش یافت.
 oپلی پروپیلن نساجی
در سه ماهه ابتدایی سال  7.31بالغ بر  740هزارتن پلی پروپیلن نساجی
مورد معامله قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال  7.31بالغ بر 1
درصد کاهش داشته است .تولید کنندگان این محصول عدم تامین خوراک را
مهمترین مشکل خود اعالم نموده اند و در صورتی که این مساله به سرعت
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مرتفع نگردد شاهد التهاب بیشتر در بازار این محصول خواهیم بود.

محصوالت صنعتی و معدنی
در  .ماهه ابتدایی سال  ،31بالغ بر  705.00784تن انواع محصوالت
صنعتی و معدنی به ارزش  50،745میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته که
نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد کاهش  75درصدی در حجم و افزایش
 04درصدی ارزش معامالت این بخش بوده ایم .بررسی معامالت نشان می-
هد معامالت سنگ آهن از  7130544تن به  050444تن ،مقاطع فوالدی از
 010هزارتن به  715هزارتن ،تختال از  055هزارتن به  734هزارتن و ورق
از  315هزارتن به  800هزارتن کاهش داشته است .در سایر محصوالت گروه
صنعتی مانند شمش بلوم ،مس کاتد ،آلومینیوم و آهن اسفنجی شاهد افزایش
معامالت بوده ایم.
الزامی برای کل عرضه محصوالت در بورس کاال وجود ندارد و این امر سبب
کشف قیمت نامناسب میگردد .بدین منظور باید ضمانت اجرایی الزم جهت
عرضه محصوالت در بورس کاال در نظر گرفته شود .الزم است تا برنامه
عرضه برای شرکتها در نظر گرفته شود و در صورت عدم رعایت آن برنامه
پیگیری الزم صورت گیرد.
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به عنوان مثال هر چند آمار نشان میدهد عرضه و معامله شمش بلوم در .
ماهه اول  7.31نسبت به  .ماهه اول  7.31افزایش داشته است اما روند
عرضه نشان میدهد که با یک بی نظمی در عرضه مواجه هستیم و حدود

یک ماه هیچ یک عرضه کنندگان اقدام به عرضه ننموده اند .در خصوص
تختال نیز این امر صادق است.
 oمس کاتد
علی رغم افزایش  10درصدی عرضه و معامله مس در سه ماهه ابتدایی سال
 7.31نسبت به سال  7.31شاهد رشد تقاضای این محصول هستیم که
علت اصلی آن کاهش قیمت مس کاتد متاثر از نرخ ارز  000444ریال می
باشد .برای برطرف شدن مشکل تقاضا اقدام به پاالیش متقاضیان نموده و
خرید صورت گرفته در سال  7.35و  7.31مبنای خرید شرکتها قرار گرفته
است .تا زمانی که مساله نرخ ارز مرتفع نگردد مشکالت موجود در بازار این
محصول ادامه خواهد داشت.
 oآلومینیوم
طی دوره  .ماهه اول سال  7.31بالغ بر  00784تن شمش آلومینیوم مورد
معامله قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  .1درصد رشد
داشته است .در خردادماه این محصول با رقابت  75درصدی مورد معامله قرار
گرفت .از آنجاکه تنها معامالت شرکت ایرالکو در بورس صورت میگیرد،
انجمن مديران صنايع

6

الزم است تا اقدامات الزم جهت عرضه شرکت المهدی -هرمزال نیز صورت
گیرد.

بررسی وضعیت قیمت محصوالت صنعتی و معدنی
بعد از اعالم ارز تک نرخی ،کلیه قیمتهای پایه بر اساس نرخ ارز 000444
ریال بررسی و تایید شد .دو محصول مس کاتد و ورق گرم  Bبر اساس نرخ
ارز سامانه سنا بانک مرکزی بررسی و تایید می شده است ،در نتیجه بعد از
اعالم نرخ ارز  000444ریال قیمت پایه این محصوالت کاهش یافت .قیمت
پایه ورق گرم  Bاز  00173تومان به  00504تومان و در آخرین عرضه
خردادماه با توجه به همزمانی کاهش نرخ ارز و قیمتهای جهانی به 00.48
تومان کاهش یافت.
قیمت پایه مس کاتد نیز از متوسط  .00544تومان در اسفندماه به کمتر از
 .4هزارتومان در خردادماه کاهش یافت .در کل گروه محصوالت صنعتی و
معدنی به علت کاهش قیمت شاهد افزایش تقاضا بوده ایم .مشکالت موجود
در سایر بخشها نظیر صادرات به کشورهای همسایه توسط صنایع پایین
دستی و  ...در محصوالت صنعتی و معدنی نیز وجود دارد.
قیمت پایه سایر محصوالت صنعتی و معدنی در اسفندماه بسیار پایین تر از
قیمتهای محاسباتی با نرخ ارز آزاد بود است .در نتیجه کاهش قیمت
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محسوسی در این حوزه شاهد نیستیم.

معامالت زنجیره فوالد
 oمقایسه قیمت معامالت زنجیره فوالد در سه ماهه اول 7931
و 7931
بررسی قیمتهای جهانی طی بازه سه ماهه اول سال  7.31و سه ماهه اول
سال  31نشان میدهد قیمت جهانی محصوالت حدود  .4درصد افزایش
داشته است .در همین مدت نرخ ارز نیز حدود  75درصد افزایش داشته است
که از این دو متغیر حدود  05درصد افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود.
 oبررسی قیمتهای معامالتی زنجیره فوالد در خردادماه
قیمتهای کشف شده در هفته منتهی به  05خردادماه در بورس کاال نشان
از وجود روند منطقی معامالت میباشد و متاسفانه شاهد اعتراض تعدادی از
رانتخواران و افراد سودجو نسبت به این معامالت هستیم .بر اساس قیمت-
های کشف شده مشاهده میکنیم قیمت آهن اسفنجی تقریبا  54درصد
قیمت کشف شده شمش فوالد خوزستان میباشد که نشاندهنده ثبات بین
این دو محصول می باشد .قیمت کشف شده شمش بلوم نیز معادل  81درصد
قیمت کشف شده سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان میباشد .در حالیکه سال
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گذشته با کش وقوس های فروان تالش شد به صورت دستوری قیمت
شمش  83درصد قیمت میلگرد باشد اما هیچ گاه شرکتهای تولیدکنند
میلگرد عرضه مناسب انجام ندادند تا بر اساس آن بتوان از فرمول پیروی

کرد ،اما در عرضه های جاری مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل منطقی در بازار
ایجاد نمود.
با توجه به موارد فوق میتوان فرمول قیمت پایه را با مکانیسم ها و اصول
منطقی موجود در بازار تعیین و با ایجاد شرایط مناسب در عرضه و تقاضا به
تعادل در بازار کمک نمود .بدین منظور باید جزئیات فرمول اعم از منطقه
مورد نظر تعیین شود زیرا گاهاً هر دو بخش باالدستی و پایین دستی مطابق
با منافع خود باالترین و پایین ترین قیمتها را در نظر میگیرند ،نشریه معتبر
مبنای قیمت تعیین شود ،با توجه به نوع محصول و عرضه کننده سایر هزینه
ها مانند حمل و نقل و  ...بررسی مالک عمل قرار گیرد .در غیر اینصورت و
برخورد غیر منطقی با قیمتهای پایه و یا ایجاد محدودیت در رقابت شاهد
توزیع رانت در بازار محصوالت خواهیم بود و منافع این امر به جای مصرف
کننده واقعی و مردم نصیب دالالن و واسطه ها خواهد شد.
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